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VAN HET SECRETARIAAT 
 
Op zaterdag 18 september 2010 zal een bijeenkomst plaatsvinden in 
het Bondsbureau, Zeelantlaan 11 te Utrecht. 
 
De zaal is vanaf 10.00 uur beschikbaar.  
Aanvang van de bijeenkomst : 11.00 uur.  
 
Koffie (etc.) en belegde broodjes zijn aldaar - tegen betaling - aanwezig.  
 
Bij deze IBERIA treft u drie consumptiebonnen aan die u tijdens deze 
bijeenkomst kunt gebruiken! 
 
AGENDA : 

 
1. Opening; 
2. Ingekomen stukken; 
3. Bestuursmededelingen; 
4. Rondvraag; 
5.  Lezing: de eerste Portzegels van Portugal, alsmede de opdrukken, 
 inclusief herkenning van vervalsingen; 
6. Sluiting.  
 
 
Tijdens deze bijeenkomst zal Frits van Beekum een korte presentatie 
geven. 
 
De zaal in Utrecht is te bereiken:  
- Per auto:   Vanuit richting Arnhem op snelweg na Bunnik afslag 
"Utrecht-Nieuwegein-Hilversum-Breda". Afrit "Utrecht/Jaarbeurs" (Nr. 
17). Beneden meteen rechts (Europalaan) en meteen weer linksaf 
"Hollantlaan". Bij pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” op en 
- na pleintje - linksaf  = “Zeelantlaan”;  
 
Vanuit richting Den Haag bij verkeersplein "Oudenrijn" richting Ring 
Utrecht(zuid)/Jaarbeurs aanhouden. Na de brug over het Amsterdam-
Rijnkanaal de afslag "Jaarbeurs" (afrit 17) nemen. Onderaan afrit linksaf 
de “Europalaan” op. Onder viaduct door en links, bij verkeerslichten, 
"Hollantlaan" op.  Na pleintje (± 100 meter) rechtsaf, de “Vrieslantlaan” 
op en - na pleintje - linksaf = “Zeelantlaan”. 
  



- Per openbaar vervoer:   Vanuit Utrecht CS met de sneltram richting 
Nieuwegein, halte "Kanaleneiland-Zuid" of vanuit CS met bus 7 tot 
eindpunt.  
 
 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN 
 
De volgende bijeenkomst(en) wordt/worden gehouden op : 
 
Zaterdag 13 november 2010 te Utrecht (Spaanse dag!) 
 
 
 

EVENEMENTEN AGENDA 
 
 
In deze rubriek vestigen wij graag uw aandacht op nationale- en internationale ten-
toonstellingen die een raakvlak hebben met de SPAANSE en PORTUGESE filatelie, 
zowel in binnen- als buitenland. Als u bijdragen voor de agenda heeft kunt u deze per 
e.mail sturen naar Hans Vinkenborg op j.a.vinkenborg@hetnet.nl. Als u Spaans 
spreekt vindt u meer info over beurzen en tentoonstellingen op www.fesofi.es en voor 
informatie over Portugese beurzen op de site van de CTT: www.ctt.pt.  

 
 

2010 
 
1 tot 10 oktober 2010 
Grote internationale FIP Wereldtentoonstelling 
met beurs en met 3.000 kaders in Lissabon in 
het Paviljoen van de ‘International Fair of 
Lisbon’ in het Parque das Nações onder de 
naam “PORTUGAL 2010”. Op 10.400 m² zijn 
ook handelaars en postadministraties 
aanwezig en komt een belangrijke thematische 
expositie over de 1e Republiek. De tentoon-
stelling is gewijd aan de herdenking van de 
oprichting van de 1e Republiek op 5 oktober 
1910. Wij organiseren geen 
gemeenschappelijke reis, u dient uw eigen 
arrangement te boeken. Wel gaan er 
(inmiddels) 11 leden naar Lissabon en een 
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gemeenschappelijk diner staat gepland (geef u op aan Frits van Beekum 
als u meegaat). Informatie: www.portugal2010.pt
 
De navolgende leden hebben zich tot op heden aangemeld: 
 
Henk Veen 
Wietze Hoogeveen 
Jan van Gerwen 
Hans Vinkenborg 
Jerry Spaans  
Cor Jonker 
Hans Hoekman 
L.J. van Oosten 
Peter de Leeuw 
Frits van Beekum 
 
Onze Engelse zustervereniging heeft het navolgende al gepland na de 5e 
oktober (= feestdag ter viering van 100 jaar bestaan van de republiek): 
Oktober de 
 6e Informeel gezamenlijk diner met de leden van de PPS, de ISPP en 

KSP; 
 7e  Bezoek aan de tentoonstelling; 
 8e  Een lunch bij de Geographical Society, die tevens veel landkaarten 

en documenten in haar bezit heeft inzake Portugal en haar 
koloniën; 

 9e  20.00 Uur een “Fado”-avond met diner inclusief drankjes tegen een 
prijs van ongeveer € 90; 

    
Tevens kunnen wij het nodige ter plaatse regelen (bezoek Postmuseum, 
het eten etc.).  
 
 
2 en 3 oktober 2010 
In Antwerpen wordt weer in het Bouwcentrum (Antwerp Expo) de grote 
postzegel- en muntenhandelarenbeurs gehouden waar velen iets van 
hun gading zullen kunnen vinden. Deze wordt 2x per jaar door de FNIP 
georganiseerd, onder de naam ‘ANTWERPFILA’. Deze vindt zoals altijd 
plaats aan de Jan van Rijswijcklaan 191 naast de ringweg rond Antwer-
pen, dus gemakkelijk bereikbaar met gratis parkeerruimte naast het 
gebouw. Toegang € 3,- voor 2 dagen. Info: www.fnip.be.  
 
18-24 oktober 2010 
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In het Real Casa de Moneda (FNMT) in Madrid wordt voor de 48e keer 
het jaarlijks grootste nationale postzegelevenement EXFILNA 2010 
gehouden waarbij o.m. gevierd wordt dat Sofima (Sociedad Filatélica de 
Madrid) 50 jaar bestaat. Wedstrijd in klassen I, II en III. Er zijn een groot 
aantal handelarenstands gepland. 
 
 

VRAAGBAAK 
 
In de rubriek 'Vraagbaak'  kunt u vragen of problemen aan de redactie en leden van 
Iberia voorleggen waarop u zelf geen antwoord weet. Of de redactie legt vragen aan 
u voor waarop de redactie geen antwoord weet. Dit kunnen vragen zijn met 
betrekking tot zegels, maar ook m.b.t. onbekende stempels, vreemde opdrukken, 
vermeende vervalsingen, literatuur, etc. Het staat vanzelfsprekend niet vast dat uw of 
onze vraag of probleem zal worden opgelost, maar ..… niet geschoten is altijd mis !! 
Alhoewel de redactie van dit blad zijn best zal doen om de vragen te beantwoorden, 
is het echt noodzakelijk dat iedereen die een plausibele oplossing voor de 
opgeworpen vragen kent zijn reactie doorgeeft aan Frits van Beekum (Portugal) of 
Hans Vinkenborg (Spanje). Uw ervaring en kennis is echt nodig !! 
 

 
De Portugeze postzegel in de vorige IBERIA met de 
kopstaande “Açores” opdruk is een particuliere fantasie van 
het begin van de 20e eeuw. Vandaar dat de opdruk dan ook 
niet in catalogi voorkomt. 
 

 
Ik ontving naar aanleiding van de afbeeldingen uit de Vraagbaak in de 
vorige IBERIA een reactie van Juan Lorenz op de 
zegel met de letters IFCC die ik voor de goede orde 
hierbij nogmaals laat zien. Ik had al vaker een zegel 
met die letters getoond en tot nu toe was ik in de 
veronderstelling dat het ging om zegels die door 
een particulier postbedrijf waren uitgegeven. Vooral 
vanwege de tekst ‘pre-paid’. Maar Juan vertelde mij 
dat het helemaal niet om een zegel gaat maar om 
een bewijsje dat de entreegelden vooruit zijn 
betaald voor het bijwonen van de bijeenkomst van de IFCC: International 
Congress for Clinical Chemistry. Het congres wordt om de 2 jaar 
gehouden, steeds in een andere stad en in 2002 in Barcelona waarbij hij 
aanwezig was. Hij meldt nog dat de verschillende kleuren die van dit 
vignet bestaan aangeven om wat voor een categorie bezoeker het ging. 
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Fantastisch, dan hebben we dit probleem dus opgelost, deze gaat door 
naar de afdeling vignetten. Juan bedankt ! 
 
Maar dan dit. Deze vier zegels, laat ik ze maar vignetten noemen,  

 
hebben overduidelijk iets te maken met Ruperto Chapi. Ik heb al even 
voor u gegoogled en daaruit bleek dat dit een beroemde Spaanse 
componist van opera’s was en dat hij ook dirigent was. Zoals de zegels 
aangeven is hij geboren in Villena (Alicante) in 1851 dus deze zegels zijn 
in 1951 uitgegeven om te gedenken dat hij 100 jaar geleden was ge-
boren. De vignetten tonen foto’s van zijn portret en wellicht een scene uit 
één van zijn zarzuela’s of opera’s. Hij studeerde in Parijs en Rome en 
componeerde veel verschillende soorten muziek, van kamermuziek tot 
harmoniemuziek en hij was heel populair en hij overleed in 1909. Goed, 
maar waartoe dienen dan deze vignetten die lang na zijn dood zijn 
uitgegeven? Uit niets blijkt dat door de uitgifte van deze zegels geld is 
gegenereerd. Dus waartoe dienden deze vignetten ?   
 

Een soortgelijk probleem heb ik met het 
hiernaast afgebeelde vignet. Ook hier wordt 
herdacht dat er in 1851 iets heeft plaatsge-
vonden, maar wat ? Toen ik deze naam Juan 
Deulofeu ging opzoeken vond ik geen con-
creet aanknopingspunt. De afbeelding is wel 
weer prachtig, 2 sierlijk geklede dames en een 
meisje die in de etalage van een winkel kijken. 
Waar gaat dit over, wat wordt er met dit vignet 
nu eigenlijk herdacht en wie was die Juan 
Deulofeu ? Ik heb geen idee, maar ik vind het 
wel een mooie zegel. Of zou de bedoeling van 
deze zegel zijn om een winkel van deze Juan 
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onder de aandacht van de mensen te brengen en bestaat die winkel 
soms 100 jaar, dus een reclamevignet ? Als u iets weet over deze zegel 
of over de afbeelding of de genoemde persoon dan hoor ik het graag van 
u.  
Alvast weer bedankt. 
 
 
 

CARL(OS) GEORGE (2) 
 
In IBERIA 90 heb ik geschreven over de van Jan van Gerwen gekregen 
“Mercado Filatélico” boeken. 

In één van de boeken kwam ik een 
klein artikeltje tegen van Dr. Carlos 
Trincão (rechts op de foto) over 
zijn vriend Carl(os) George en is 
een aanvulling op mijn verhaal in 
IBERIA 84. 
Waarschijnlijk wist Carlos Trincão 
(ook) niet goed hoe oud Carl 
George is geworden, hij hielt het 
op 70 jaar. In werkelijkheid is Carl 
George 75 jaar geworden (4 
januari 1870 - 17 december 1945). 
Ik vermeld dit nog even ter 
correctie, aangezien ik in mijn 
artikel in IBERIA 84 een leeftijd 
van 71 jaar had vermeld.   

 
Wanneer is Carlos George begonnen met verzamelen? Dat is niet 
geheel duidelijk. Wel is er een verhaal dat Carlos George op bezoek was 
bij de Engelse filatelist John (Norris) Marsden, die toentertijd (ook) in 
Lisboa woonde. De vrouw van Marsden vroeg aan de beide heren 
wanneer ze eigenlijk waren begonnen met verzamelen. Beide heren 
vermelde dat zij rond hun tiende begonnen met verzamelen, dus rond 
1880. Carlos George kreeg toen een doos vol postzegels van een 
bevriende relatie van zijn vader. De doos bevatte postzegels van bijna 
alle landen ter wereld.  
Ook kreeg Carlos George vele postzegels via zijn vader, die Duitse en 
Nederlandse rederijen vertegenwoordigde. Daarnaast kreeg Carlos 
George postzegels van kapiteins die op het kantoor kwamen. 
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Carlos George is dus begonnen met een wereldverzameling, maar ging 
zich later specialiseren in Portugal en de koloniën, alsmede Nederland 
en de koloniën. Mede omdat toen al bleek dat een wereldverzameling - 
zonder (heel) veel geld - niet mogelijk was.   
De Nederlandse collectie van Carlos George moet (volgens Carlos 
Trincão) zeer bijzonder zijn geweest, met vele bijzondere stempels en 
meerdere bijzonderheden. Tevens heeft hij zijn Nederlandse 
verzameling tentoongesteld en daarmee hoge punten gehaald. Carlos 
George heeft zijn verzameling in Nederland verkocht.  Wanneer en bij 
welke veiling is mij niet bekend.  
De eerste keer dat Carlos George zijn Portugal verzameling probeerde 
tentoon te stellen, was in (juli) 1896 in Den Haag. Hij had zijn 
verzameling naar de tentoonstelling gezonden, maar deze kwam niet op 
tijd aan. Een filatelist die de collectie zag, bood 200 Gulden voor zijn 
collectie, wat voor die tijd een enorm bedrag was. De onbekend 
gebleven filatelist zag dat de collectie van Carlos George zeer 
gespecialiseerd was, vol met proeven, plaatfouten, papiersoorten, 
blokken etc. 
Uiteindelijk heeft George zijn Portugese verzameling in 1943 verkocht 
aan de Portugese filatelist Fernando Castel-Branco voor 300.000$00. Dit 
was een verzameling volledig conform de catalogus.  
De zegels (proeven) et cetera van Portugal en de koloniën die niet in de 
catalogus stonden heeft hij nagelaten aan de Casa da Moeda.    
Bij deze laatste collectie heeft hij hulp gehad van Fraga Perry de Linde 
en Manuel Pedro de Faria Luna. De één was een functionaris bij de 

Casa da Moeda de ander was een petekind 
van ingenieur José Frederico d’Assa 
Castel-Branco, de ontwerper van de eerste 
zegels van Portugees India, beter bekend 
onder de naam de “Nativos”.  
Deze man heeft 
ook nog 
samengewerkt 

met John N. 
Marsden. 
 
 

d’Assa Castel-Branco 
 
De proevenverzameling van Carlos George 
was wel zijn beste verzameling.  
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Hij kreeg in 1909 de hoogste onderscheiding tijdens een tentoonstelling 
in Amsterdam. 
 
Het viel mij op dat Carlos Trincão in zijn verhaal niet spreekt over een 
echtgenoot. In mijn eerder onderzoek kon ik niets vinden en mag dan 
misschien tot de conclusie komen dat Carlos George nooit getrouwd is 
geweest. 

      Frits van Beekum      
 
 
  

EEN AARDIG TIJDSBEELD 
 
door: Hans Vinkenborg 
 
Het volgende kaartje werd in de 20-er jaren cadeau gegeven bij een pak 
wasmiddel in Duitsland en op de achterzijde staat dan ook een heel ver-
haal waarin die middelen worden aanbevolen. De 4 zegels op de kaart 
zijn meegedrukt, dus niet echt, maar dat had u al gezien omdat de stem-
pels niet doorlopen. De kleurrijke voorstelling toont een postkoets die 
door de stadspoort is binnengekomen met zo te zien een aantal onwillige 
paarden en daaronder de tekst: Die Post in Spanien.  

 
 8



 9

EEN ECHTE EN EEN VALSE 
KRANTENZEGEL VAN 1 CÉNTIMO 

 
door: Hans Vinkenborg 
 
In 1920 is in Spanje een postzegel uitgegeven van 1 céntimo (Edifil num-
mer 291) die iedereen in zijn verzameling heeft omdat hij in grote aan-
tallen in elk dubbeltjesboek voorkomt. De zegel was bestemd voor de 
frankering van drukwerk en kranten en toont de kroon uit het wapen van 
Spanje en het cijfer 1 met daaronder het woord céntimo. De zegel is 
ongetand en groen van kleur en gedrukt in steendruk. 
Om deze zegel te kunnen onderzoeken heb ik alle exemplaren die ik in 
mijn albums kon vinden bij elkaar gehaald, onderzocht en geteld, ik vond 
er 80. Ook u zult er veel van vinden in uw albums. De prijsnotering in de 
catalogus geeft aan dat hij zowel gestempeld als ongestempeld niet veel 
waard is. Maar als ik ga tellen hoeveel echte en hoeveel valse exempla-
ren ik heb van deze zegel dan blijkt verrassend genoeg dat ik meer valse 
dan echte zegels heb, waaruit maar weer moge blijken dat de vervalsers 
ook erg aktief zijn geweest als het ging om zegels met een lage waarde. 
Ik zal u zo vertellen hoe je die valse kunt herkennen. Cijfermatig ziet mijn 
verzameling van deze zegel Edifil nr. 291 er alsvolgt uit: 
 
echte zegels, ongebruikt   16 stuks 
echte zegels, gebruikt   20 stuks
totaal aantal echte zegels:    36 stuks 
valse zegels, ongebruikt    44 stuks
totaal aantal zegels echt + vals   80 stuks. 
 
Hieruit kunnen een aantal conclusies worden getrokken. Allereerst blijk ik 
zoals gezegd meer valse dan echte zegels van dit type te hebben en die 
valse zegels zijn allemaal ongebruikt. Blijkbaar dienden deze vervalsing-
en dus niet om gebruikt te worden in het postverkeer maar uitsluitend om 
u als verzamelaar, te benadelen. En die valse zegels zijn zo overvloedig 
op de markt gebracht dat er meer van zijn dan de echte. Dat zal in uw 
verzameling vermoedelijk niet anders zijn. 
Verder kwam ik tot de ontdekking dat bij de echte ongebruikte zegels 
maar liefst 5 van de 16 stuks getand zijn. Dat is opmerkelijk omdat deze 
zegel niet getand is uitgegeven. Dit houdt dus in dat iemand gedacht 
heeft: als ik een waardeloze zegel voor meer geld wil verkopen dan moet 
ik iets toevoegen wat de zegel ‘speciaal’ maakt.  



En toen zijn ze nagetand en daarmee zijn deze echte zegels ook in de 
categorie ‘vals’ terechtgekomen. Zo kan een dubbeltjeszegel toch nog 
‘interessant’ worden. 
Als ik het slagveld overzie moet ik verder direct zeggen dat de valse ze-
gel gedrukt is een heel scala van groentinten die uiteen loopt van bleek-
lichtgroen tot diepdonkergroen en alles daartussen, terwijl een aantal 
grenst aan blauwgroen/turquoise. En verder zijn de valse veel minder 
scherp gedrukt dan de echte die wel in een constante kleur groen en 
behoorlijk scherp gedrukt zijn. Laat ik u eerst tonen hoe de echte en de 
valse zegels eruit zien. 

 
De twee linkerzegels zijn de echte (ongetand zoals het hoort en getand 
zoals het niet hoort) en de rechterzegel is de valse. Als de kleur van de 

valse zegel in de buurt 
komt van die van de 
echte dan is de imitatie 
nog niet eens zo slecht. 
Ook de valse zegel is in 
steendruk gedrukt. 
Ongeveer de helft van 
de valse zegels zijn 
donkergroen en die 
zegels zijn ook veel 
minder scherp dan de 
gemiddeld groene ver-

valsingen. Misschien herkent u in uw album ook wel van deze don-
kergroene exemplaren, aan de linkerzijde ziet u zo’n onscherpe valse 
zegel. Ik heb twee exemplaren valse zegels die extreem lichtgroen van 
kleur zijn en waarvan het papier veel meer crème van kleur is en daar-
van toon ik u ook een exemplaar (aan de rechterzijde). 
 
 10



Het herkennen van de echte en de valse zegel wordt direct heel eenvou-
dig als ik een detail uitvergroot van de top van de kroon, dit ziet u hier-
onder, links ziet u weer de echte, rechts de valse. 
Midden bovenop de kroon ziet u een grote ronde parel (een cirkel) en 
daarbovenop een kruis. Bij de echte zegel (links) ziet u in de parel nog 
net een schaduwlijn omhooglopen die scherp puntig toeloopt, het ziet 
eruit als een komma die op zijn kop staat. In de valse zegel (rechts) ziet 
u niets, de parel/cirkel is leeg. Bij de echte zegel is voorts het kruisje 
goed zichtbaar met duidelijke even grote armen aan weerszijden. Bij de 
valse zegel mag je blij zijn als je hoe-dan-ook nog een kruisje kunt her-
kennen, meestal is het een onregelmatige blur die meer op een grote 
klodder lijkt dan op iets anders. 
 

  de echte kroon    de valse kroon 
 

Om het kenmerkende verschil 
helemaal duidelijk te maken heb 
ik het bovenste deel verder ver-
groot en nagetekend. U ziet dan 
links de echte parel met scha-
duwlijn en kruisje, terwijl rechts 

de parel op de valse zegel geen schaduwlijn toont en het kruisje nauwe-
lijks als zodanig te onderscheiden is.  
 
En dan zijn er nog een paar technische opmerkingen te maken. Onder 
ultraviolet licht zal het papier van de echte zegel enigszins geel oplich-
ten. Het papier is glad (gesatineerd) en vrij helder wit. En ongebruikte 
exemplaren zijn gegomd met een mooie egale witte gom. De valse ze-
gels zijn gedrukt op een reeks van verschillende papiersoorten die in 
kleur variëren van crème tot wit. Het papier is niet gladgemaakt waar-
door het van dichtbij erg vezelig overkomt en een groot aantal zegels 
tonen houtsnippers in het papier waardoor de kleur van het papier don-
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kerder lijkt. Maar er zijn ook zegels op schijnbaar houtvezelvrij papier 
gedrukt die daardoor veel witter lijken te zijn dan de andere. Onder ultra-
violet licht zullen deze valse zegels fel oplichten en je mag dus rustig 
aannemen dat elke zegel die fel oplicht vals is. Verder zijn alle valse 
zegels ongegomd. 
 
In de literatuur wordt weinig aandacht aan deze zegel besteed maar bij 
bestudering blijkt het toch een interessant object. Het is niet bekend wie 
de vervalser van deze zegel is en ik vraag me zelfs af of dit wel eens is 
uitgezocht, voorzover je dat kunt nagaan. De enige publiCatie die ik ken 
die wel aandacht aan deze (valse) zegel heeft besteed is het boek van 
(nota bene) de Amerikaanse uitgever Linn’s: Focus on Forgeries, a 
Guide to Forgeries of Common Stamps. In alle Spaanse boeken die ik 
ken wordt deze zegel doodgezwegen. Als u zelf moeite heeft om de ech-
te en de valse te onderscheiden dan nodig ik u uit om uw zegels even 
mee te nemen naar de volgende bijeenkomst, dan zal ik u vertellen wat 
echt en wat vals is.  
 
 

De 2010 veiling van Rapp-Auktionen: 
een kavel Spaanse-Filippijnen 

 
door: Hans Vinkenborg 
 
Peter Rapp AG is een veilingbedrijf in Wil, Zwitserland. Zij houden maar 
éénmaal per jaar een grote veiling en toen ik in mei jl in London het 
Festival of Stamps bezocht heb ik in hun stand kennis gemaakt met het 
bedrijf en hun catalogus 2010 ingezien en meegekregen. Deze catalogus 
was zo dik als een telefoonboek en luxe uitgevoerd op glanspapier met 
hardcover. Normaal zou ik u dit niet melden, maar dit jaar stond er 1 
kavel in dat direct mijn aandacht trok: kavel 2177 omschreven als “een 
speciaalverzameling Filippijnen". Het betrof grotendeels de Spaanse 
periode, dus tot 1898. De inzetprijs was CHF 50.000,-. De afbeeldingen 
in de catalogus waren beperkt tot een paar bladzijden, maar er werd 
gemeld dat er meer te zien was op het internet. Het leek mij nogal een 
heftige openingsprijs en dus was ik benieuwd wat er allemaal in deze 
verzameling was begrepen. Dat bleek inderdaad indrukwekkend, voor de 
verzamelaars onder ons die de Spaanse periode van de Filippijnen 
verzamelen was dit echt om je vingers bij af te likken. Vooral van de 
eerste emissies was de verzameling niet compleet, maar er waren een 
aantal zegels uit die eerste emissies op brief en een aantal andere 
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stukken die inderdaad zeldzaam zijn. Als je verder kijkt wat er allemaal 
inzit dan kwam je toch tot de conclusie dat die prijs niet geheel onterecht 
was. Ik zal u niet vermoeien met een beschrijving van alle stukken uit 
deze verzameling, want u kunt zelf kijken op het internet waar het kavel 
nog steeds te zien is. U gaat dan naar de site:  
http://www.rapp-auktionen.ch/auktion/auktionskataloge/.  
 
Het kavel 2177 is gesplitst in 3 delen: deel 1 van 40 pagina’s en deel 2 
van 22 pagina’s gaan geheel over de Spaanse periode en deel 3 van 4 
pagina’s gaat over de US en latere periode. En dat dit kavel inderdaad 
interessant genoeg was voor dit prestigieuze veilingbedrijf bleek wel toen 
de opbrengst van CHF 130.000,- werd gerealiseerd. Gaat u svp kijken 
op de website, het is zeer de moeite waard. Het lijkt mij overigens niet 
onwaarschijnlijk dat dit kavel niet is terechtgekomen bij een verzamelaar 
maar bij een investeerder, want die kopen dit soort zaken bij Zwitserse 
veilinghuizen vaak als belegging. Maar zeker weten doen we dit natuur-
lijk niet. Ik wens u veel kijkplezier.  
 
 

Afspliting van de Cubaanse vereniging 
(CPSA): de ICPS is opgericht ! 

 
door: Hans Vinkenborg 
 
Sinds jaar en dag bestaat er in de Verenigde Staten een kwalitatief goed 
aangeschreven vereniging voor gespecialiseerde verzamelaars van 
Cuba en de Spaanse Antillen/Puerto Rico en 3 maal per jaar wordt op 
grootformaat een tijdschrift uitgegeven met zeer goede artikelen en 
illustraties in het Spaans en Engels. Deze vereniging heet de “Cuban 
Philatelic Society of America” (CPSA) en is gevestigd in Miami, Florida. 
De leden van de vereniging zijn altijd goed vertegenwoordigd op elke 
wereldtentoonstelling waar ik de kerngroep ook steeds ontmoet. De zeer 
actieve webmaster Ernesto Cuesta verzorgd sinds jaren de zeer uitge-
breide website waar u terecht kunt voor een overzicht van alle relevante 
literatuur, voor het inzien van collecties van leden en in het algemeen 
voor alles wat met de Cubaanse filatelie te maken heeft. Hij deed dit 
belangeloos en vol overgave.  
Zoals in elke vereniging wel eens gebeurd is, zijn er de laatste 2 jaar 
door ouderdom en/of drukke werkzaamheden een aantal stuwende 
krachten uit het bestuur verdwenen en naar de achtergrond verschoven; 
daarbij horen o.a. Silvia Garcia Frutos en Yamil Kouri die tevens de 

http://www.rapp-auktionen.ch/auktion/auktionskataloge/
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editor van het tijdschrift was. Volgens de statuten van de vereniging die 
in Miami is gevestigd kunnen nieuwe bestuursleden worden voorgesteld, 
maar die moeten woonachtig zijn in groot-Miami. Dit beperkt de keuze in 
hoge mate, alle belangrijke internationale verzamelaars wonen namelijk 
niet in Miami. Door Ernesto was al 2 jaar geleden voorgesteld om de 
statuten aan te passen om dit ‘probleem’ op te lossen maar dat werd 
tegengehouden door een groep lokale leden (ex-Cubanen) en de ruzie 
hierover liep zo hoog op dat die leden voorstelden om Ernesto als lid te 
royeren en dat werd door hen in de zelfde vergadering met een meerder-
heid van stemmen goedgekeurd. Dat hij jarenlang de stuwende kracht 
achter de schermen geweest was en dat hij alle internationale kontakten 
onderhield kon hen blijkbaar niets schelen. Intussen was ook de kwaliteit 
van het tijdschrift verslechterd, minder artikelen en veel (ver-)taalfouten. 
De lokale leden eisten vervolgens dat Ernesto de website overdroeg aan 
de vereniging en er ontstond een moddergevecht per e.mail waarbij alle 
leden werden “ingekopieerd” en waar de honden geen brood van lustten. 
Ernesto werd van alles en nog wat beschuldigd, zonder onderbouwing 
en er werd helaas grof taalgebruik toegepast. Alleen Ernesto wist zich 
hierbij waardig te gedragen door steeds elke beschuldiging met feiten te 
weerleggen. Uiteindelijk leidde dit ertoe dat hij de website overdroeg en 
zelf in april van dit jaar een nieuwe vereniging is begonnen, de 
“International Cuban Philatelic Society” (ICPS). In de maanden die volg-
den zijn veel leden van de CPSA overgestapt naar de nieuwe vereniging 
die in haar statuten geen beperkingen heeft opgenomen. Op het moment 
dat ik dit schrijf zijn al 69 nieuwe leden ingeschreven (waaronder ikzelf). 
Ik blijf voorlopig nog wel lid van de oude vereniging om te zien wat daar-
van zal worden, maar als dit zich omvormt tot een in zichzelf gekeerde 
lokale vereniging dan is dat volgend jaar voor mij wel afgelopen. Hetzelf-
de geldt voor bijna alle (internationale) leden.   
De nieuwe ICPS heeft even tijd nodig gehad om zichzelf te organiseren, 
maar inmiddels is de eerste ledenbijeenkomst geweest en is het eerste 
tijdschrift verschenen, in full colour op A-4 formaat. Ik twijfel er geen mo-
ment meer aan dat de nieuwe ICPS zal aanslaan en vooral veel inter-
nationale leden zal krijgen, want alles is tegen een gereduceerd tarief 
ook te volgen via de website en je kunt er ook voor kiezen om alleen 
elektronisch lid te worden. Iedere week komt er een e.mail met al het 
nieuws over alles wat er speelt m.b.t. veilingen, resultaten, verenigings-
nieuws, etc. m.b.t. de Cubaanse filatelie. Deze zeer frequente bericht-
geving is ook de kracht van deze vereniging. Alle website archieven van 
Ernesto zijn meeverhuisd naar de ICPS omdat die zijn persoonlijke 
eigendom waren. Ik nodig u van harte uit om eens op de website van de 
ICPS rond te kijken, deze kunt u vinden op: www.philat.com/ICPS. Ik 

http://www.philat.com/ICPS


weet zeker dat u ervan onder de indruk zult zijn. En als u electronisch lid 
wilt worden dan kost u dit maar $ 20 per jaar en een gewoon papieren 
lidmaatschap $ 50 per jaar. Ik zal u over een jaar nogmaals berichten 
hoe dan de stand van zaken is bij beide verenigingen. 
 
 

SAN SALVADOR DE LEYRE 
 

Tijdens mijn zomervakantie ben ik 
naar Noord-Spanje gegaan. Zo ook 
naar het klooster van San Salvador 
de Leyre, of ook wel Monasterio de 
Leyre (Edifil 2229, de 2 Ptas). Het is 
een van de belangrijkste kloosters 
van Spanje. Het klooster ligt net in 
Navarra tussen Pamplona en Jaca 
in.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vooral de crypte is zeer bijzonder, om zijn merk-
waardige pilaren (zie Edifil 2230, de 8 Ptas).    
De oorsprong dateert uit de 842, toen Íñigo 
Arista, de eerste koning van Pamplona en 
Wilesindo, de Bisschop van Pamplona, geld 
bijeen hadden gebracht voor de bouw van het 
klooster. Het klooster lag gunstig en kon  
toentertijd al snel uitbreid worden en werd 
belangrijk voor Navarra. Het hoogtepunt van het 
klooster lag in de 12e eeuw en verschillende 
koningen van Navarra werden daar begraven. 
Zeker de moeite waard om te bezoeken.  
                                                  Frits van Beekum 
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DIVERSE BERICHTEN  
 
Is uw e.mail adres gewijzigd? 
Wilt u Henk Veen s.v.p. een mailtje sturen als uw adres is gewijzigd? Zijn 
adres is als vanouds: ksp-iberia@planet.nl. Zorg dat u bereikbaar blijft. 
Bedankt voor uw hulp !  
 
Zomerveiling 2010 
In de afgelopen zomer hebben wij weer de inmiddels traditionele zomer-
veiling gehouden waar ieder jaar zo’n ca. 20 leden aan meedoen, ook 
deze keer. Alhoewel het totaalbedrag iets achterbleef bij de verwach-
tingen werd er toch wel genoeg verkocht om een positieve bijdrage aan 
de kas van de vereniging te brengen. De verkoop van Spaans materiaal 
lag weer veel hoger dan van Portugees materiaal, iets wat we ook 
merken bij de veilingen bij de bijeenkomsten. Gelukkig hebben een 
aantal van de nieuwe leden wel de weg naar de zomerveiling gevonden 
zodat we menen dat deze veiling met vooral zegels met een lage inzet 
waarbij u thuis op uw gemak kunt uitzoeken, in de behoefte voorziet. 
 
Gratis koffie/thee, soep en broodjes 
Ook bij deze IBERIA ontvangt u weer een aantal consumptiebonnen 
waarmee u bij de bijeenkomst gratis consumpties kunt afhalen in de 
koffiekamer. Koffie/thee of cola, maar het mag ook een broodje of soep 
zijn. Een extra reden om te komen ! 
 
Eigen publicaties van KSP 
Op de binnenzijde van de achterflap van deze IBERIA kunt u zien welke 
publicaties van KSP nog te koop zijn bij Hans Vinkenborg. Hij neemt ze 
mee naar de bijeenkomst en sommige uitgaven zijn in de uitverkoop met 
50% korting omdat we ruimte willen maken voor nieuwe publicaties. Ook 
de CD Rom met de eerste 80 IBERIA’s inclusief een index is verkrijgbaar 
bij Hans, maar die is niet in de uitverkoop. De IBERIA’s omvatten de 
periode vanaf april 1987 tot september 2007 in pdf en voor zover nodig 
wordt Adobe Reader er standaard bijgeleverd. De CD Rom bevat een 
schat aan informatie en artikelen en eigenlijk kunt u niet zonder deze 
informatie als u uw hobby serieus neemt !  
De CD Rom is voor KSP leden te koop voor € 17,50 en voor niet-leden 
voor € 20,-. Als u niet naar de bijeenkomst kunt komen dan kunt u hem 
ook bellen/mailen. Met iedere aankoop steunt u de vereniging, aarzel 
dus niet ! 
 
 

mailto:ksp-iberia@planet.nl
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Het keuringsarrangement met de BondsKeuringsDienst (BKD)  
KSP heeft een speciale regeling met de BKD waardoor u tegen geredu-
ceerde tarieven zegels kunt laten keuren. Maak hier gebruik van als u 
twijfelt aan de echtheid van uw zegel ! Voor de prijs hoeft u het niet te 
laten ! Wie weet is uw zegel vals en blijkt het een ‘orginele’ Fournier of 
Sperati vervalsing te zijn. Of misschien is die dure zegel toch echt! 
Informatie bij Frits van Beekum, Henk Veen of Hans Vinkenborg. Wij 
maken van de gelegenheid gebruik om vast te melden dat de BKD in 
oktober een actie houdt waarbij zegels voor ca 5 euro (zonder minimum) 
kunnen worden gekeurd, waarbij dan geen certificaat maar wel een brief 
wordt verstrekt waarin de uitslag staat. Als u dus zegels heeft waarbij u 
twijfelt aan de echtheid, dan is dit uw kans, die zegels moeten worden 
ingeleverd in de maand oktober (maar het mag ook vast bij de 
bijeenkomst in september) en de uitslag volgt in november. Dit is uw 
kans om duidelijkheid te krijgen terwijl de rekening nog lager is dan 
normaal! Informatie kunt u krijgen bij genoemde heren of in diverse 
landelijke publicaties in de komende weken.  
 
Annonces 
De advertenties in Vraag en Aanbod zijn gratis voor leden. Zoekt u iets? 
Wilt u iets kwijt? Meld het aan. Heeft u al een advertentie, kijk dan of 
deze nog actueel is en geef uw wijzigingen door aan Hans Vinkenborg. 
 
Vals of echt 
Het is mij de laatste jaren al vaak gebeurd en meestal maak ik er geen 
melding van, maar er moet me nu toch iets van het hart. Je krijgt een 
veilingcatalogus waarin een zegel staat afgebeeld waarbij je sterk twijfelt 
aan de echtheid. De omschrijving meldt niets bijzonders dus hij gaat 
door voor ‘echt’. Je gaat naar de kijkdag en je ziet de details van de 
zegel en het wordt ogenblikkelijk duidelijk dat de zegel vals is. Zoiets 
overkwam mij dit voorjaar bij een veilinghuis in Alkmaar met een paar 
blauwe Carlistenzegels die hoog waren ingezet maar zo vals waren als 
een kraai. Ik besloot de eigenaar hierop attent te maken. Deze keek mij 
aan met een blik van: “wie bent u dan wel ?” en hij stopte de zegels terug 
in de voorraad. Argumenten hielpen niet en de zegels gingen in de 
veiling zonder opmerkingen of voorbehoud en nadat hij onverkocht bleef 
ook weer in de naverkoop. Wat er daarna mee gebeurd is weet ik niet. 
Moet je je hier nu druk om maken of niet? De ondernemer heeft 
weliswaar een beroepscode, maar die is blijkbaar niet zo éénduidig dat 
dit de verzamelaar voldoende beschermt. Gelukkig ken ik ook genoeg 
voorbeelden waar de veilinghouder wel direct tot terugtrekking van het 
kavel overging. Het blijft een moeilijke zaak. Als er handelaren zijn die dit 
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